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1. feladat 

Olvasd el az itt található mesét! 

 

A SZOMORÚ ALMA 

 

 

 Megérkezett az ősz. Sárgult, pirosodott, barnult a sok levél. Megritkultak a lombok. 

Csupasz ágak meredeztek. Alájuk tarka levélszőnyeg terült. 

Hajnalban vadlibák húztak át a kert fölött. Az almafán egy teljesen zöld almát láttak 

búslakodni. 

- Miért nem vagy már a kamrában? Mögöttük haragos szél és egyre hidegebb idő közelít.  

Szegény alma nagyon megrémült és ijedtében még jobban elzöldült. Hiszen ő szívesen volna 

a kamrában, de nem szedték le, mivel olyan halvány az orcája. 

A szél széltében-hosszában csatangolt a fék között. Egy este aztán elült, a felhők is 

szétoszlottak az égen. Másnap kibújt a Napocska. 

 - Napocska, Napocska, segíts rajtam! Nincs még pír az orcámon, így nem kellek senkinek – 

kérlelte a sápadt alma a Napocskát. A Napocska megsajnálta az almát és sugaraival 

melengetni kezdte. Még néhány derűs napot ajándékozott neki. Így búcsúzkodott az álomba 

merülő természettől. 

Az arany napsugarak gyönyörű pirosra festették a sápadt alma pufók orcáját. 

 Gyerekek jöttek a kertbe. Észrevették a piros almát. Bevitték a kamrába. 

Most már ő is boldogan mosolygott a többi alma közt a ládában. 

 

 

1.1. feladat 

 

A mese szereplőinek nevében összekevertük a betűket. Tedd helyes sorrendbe, majd írd a 

vonalra! 

 

a) d v b l k a i á:…………………………………. 

l m a a:………………………………………… 

s l z é:…………………………………………. 

3  
 

b) Melyik szereplőkről feledkeztünk meg? 

 

…………………………………………………………………………… 

 
2  
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1.2. feladat 

 

Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló mondatokat! 

 

 Milyen évszak volt? 

 Miért maradt meg a fán ez az egy alma? 

 Ki segített rajta és hogyan? 

 Hová került amikor megérett? 

  

 

 

1.3. feladat 

 

Magyarázd meg az alábbi szavakat, kifejezéseket! 

 

a) levélszőnyeg:………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

b) megrémült:……………………………………………………………………………. 

 

c) húztak át:……………………………………………………………………………… 

 

d) haragos szél:…………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1.4. feladat 

 

Adj új címet a mesének! 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2  

 

4  

4  
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1.5. feladat 

 

Egészítsd ki a mondatokat! 

 

A fán …………………………………………………………………………………… maradt. 

A vadlibák figyelmeztették, hogy ……………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………... 

A Napocska megsajnálta és …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

A gyerekek……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4  

 

1.6. feladat 

 

a) Az alma szóhoz számtalan szólás, közmondás kapcsolódik. Melyikre gondolhattunk? 

 

Nem   ……………    ……………   ……    alma  ….   ………………………… 

 

Jelentése:………………………………………………………………………… 

 

Savanyú ………………………………………………………………………… 

 

Jelentése:………………………………………………………………………… 

 

 

b) Gyűjts te is ilyen szólásokat, közmondásokat! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1.7. feladat 

 

A mesét három részre bontottuk. Mindegyikhez készíts egy-egy rajzot! 

Használd a versenylap túloldalát! 

3  

 

 

Összesen: 

4  

4  
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